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Mieisce pobrania pr bki:
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L/OBW: 185

pr bce w zakresie

badanych parametr w mikrobiologicznych odpowiada
warunkom określonym w załącznikach nr 1A - tabela 1. i 1c _ tabela 1. do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2ot7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
Jakośćwody w

przez ludzi{Dz. U. zŻ0t7
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poz. 2794).

Na podstawie sprawozdania z badania wody nr LloBW-9a5L.2lt86/2019 stwierdza się,
że woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.
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Bada Biologicmy-ch Wody ul. Ger. J. Bema 40; tel. (55)2334772; fax:(55)6128389; e-mail: woda.milrobiologia@gpnail.com
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Elbląg, dnia 20.05.2019 r.

Sprawozdanie z badar nr L/OBW_ g0l5l.2l 186 lŻ01g
1. Nazwa i adres klienta: Granicz:na Stacja Sarritarno_Epidemiologiczna w Elblągu ul. Bema 17
Ż.Z'a|rlres wykonywanych bada zgodny zeZLecęntęnjednorazowym w3lHKl2019 zdnia 15'05.2019 r.
3. obiekt badania: pr bka wody przeanaczonej do spożycia
4. Cel badania: .wykorrystanie wynikow badas w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania prt bki: 15.05.2019 r., godz. 1120
6. Miejsce pobrania pr bki: Port Morski E}qĘ, terminat przeładunkowy ul. Radomska-

punktpoboruwodydlajednostekpływających (ws Elbląg)
.'1,i : l'
bka pobrana wg I-08ff0-oB%03 (metoda nieakredytowam) pruez pr bkobiorcę z GSSE w Elblqgu _
p. Tadra
pr
8. Oznakowanie
bki pzez klienta: 4lHK
9. Stan dostarczonej prt bki: bezuwag
10. Data i godzina przyjęcitr prtÓbki do }nboratorium: 15.05.2019 r', godz.1150
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nb - nie badano;jtk -jednostki tworzące kolorrie
Niepewność rozszęrzoifl|,tzy oli 95% poziomie ufuoŚci i wsp łcąmn:iku rozszerzenia k=2. Podana niepex.nośćnie obejmuje etapu pobierania probki'

Badania milaobiologiczne wykonano w Sekcji Badan Biologicznych Wody, Elbląg ul. Gen. J. Bema 40
w dniach: 15 - 18.05.2019 r.
T]WAGA!!!

Bez piserrmej Żgody Laboratc'riwn sprawozdanie z badarl nie mozrc Ęć powielane inacĄ' iak tylko w całości.
wytriki bedałl odrrosą się wyłąłzniedo badanej pr bki.
3. W przypadl:u dostarozenia pr bki wzez Zlecęniodawcę' labomtorilrm nie ponosi odpowiedzialnośoi za etap pobraaia i transporhr pr bki.
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